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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Di era globalisasi saat ini, melihat pada kualitas kesejahteraan secara umum, 

tinggi dan rendahnya pendidikan menentukan kualitas hidup dalam segala aspek. 

Pendidikan yang tinggi memang bukan merupakan syarat mutlak untuk dapat 

mencapai suatu kesejahteraan hidup. Tetapi, kualitas berpendidik telah memberikan 

sebuah jaminan bagi kehidupan seseorang, termasuk dengan adanya persaingan 

yang terjadi di era global saat ini membuat pendidikan borkontribusi secara penuh 

dan lebih dari aspek lain yang menjadi syarat dalam mencapai kesejahteraan hidup. 

Mantan Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Daoed Joesoef mengatakan, 

bahwa ketahanan dan kekuatan suatu bangsa terletak pada bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa, tidak ada bangsa yang maju 

tanpa didukung pendidikan yan kuat. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber 

pada lokakarya “Fungsi Badan Penelitian dan  Pengembangan Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan”.1 

Masa depan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kaum pelajar, 

terutama mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum intelektual muda, mahasiswa 

sebagai kesatuan penggerak tindakan, dan mahasiswa sebagai ujung tombak 

perubahan dalam lapisan masyarakat. maka mahasiswa layak disebut sebagai Agent 

                                                           
1 Inggried Dwi Wedhaswary, “Pendidikan Kunci Kemajuan Bangsa” Lokakarya, Bogor, 23 

Oktoberr 2011. diakses pada tanggal 21 September 2017, 10:12 WIB.  
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of change. Oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi mahasiswa agar selalu 

menjaga kestabilan motivasi dalam belajarnya. 

Motivasi berperan sebagai faktor internal dalam kegiatan belajar setiap 

individu. Di setiap aktivitas manusia, motivasi merupakan hal yang penting, karena 

motivasi adalah sebuah dorongan dari yang memiliki kekuatan untuk aplikasi suatu 

kemauan dalam belajar. 

Sedangkan belajar merupakan suatu proses perubahan yang disertai dengan 

latihan yang kemudian membawakan hasil. Salah satu faktor yang sangat 

berpengaruh dalam kegiatan belajar adalah motivasi, sehingga motivasi dilibatkan 

dan tidak dapat dipisahkan dari proses belajar.2 

Mahasiswa disini adalah mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas 

Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Mereka adalah mahasiswa yang 

mempelajari Ilmu Tasawuf, maka diharapkan mahasiswa Jurusan Tasawuf  

Psikoterapi bisa mengamalkan ajaran dan nilai yang terkandung dalam Ilmu 

Tasawuf Psikoterapi di kehidupannya sehari-hari dengan sikap keterbukaan kepada 

siapapun dan berusaha agar ajaran tasawuf yang kita peroleh di bangku belajar 

dapat diterima oleh masyarakat awam, terutama yang sudah berada di zaman 

modern saat ini. Karena tidak jarang bahwa saat ini Tasawuf sering dipahami 

sebagai ilmu yang cenderung meninggalkan kehidupan dunia, memikirkan ibadah 

saja, dan lebih senang untuk mengasingkan diri. Kesalahpahaman pemikiran seperti 

ini disebabkan karena adanya kekeliruan dalam memahami tasawuf. 

                                                           
2 Tri Wahyuni, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Belajar Siswa Jurusan IPS Mata 

Pelajaran Ekonomi Kelas XI SMA N 6 Sijunjung” Jurnal Peneltian Vol.5 No. 2 (2013), hal. 2. 

diakses pada tanggal 28 Juli 2017, 09:51 WIB.  
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Keadaan seperti ini pada akhirnya membangkitkan semangat baru, 

khususnya bagi para pemikir dan kalangan akademisi dalam bidang tasawuf. 

Pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan baru tentang tasawuf pun lahir 

untuk mengembalikan citra dan nilai kesucian Ajaran Tasawuf yang selama ini 

kurang diterima oleh masyarakat awam.3 

Namun, dalam kenyataannya sebagian mahasiswa Jurusan Tasawuf  

Psikoterapi ini telah mengalami penurunan motivasi dalam belajarnya, yang 

diakibatkan oleh kelalaian dalam mengemban amanahnya sebagai seorang pelajar. 

Secara tidak langsung penurunan motivasi belajar telah digambarkan dengan potret 

aktifitas mahasiswa, bahwa akhir-akhir ini ada beberapa mahasiswa Jurusan 

Tasawuf  Psikoterapi yang belum bisa menempatkan dirinya dalam waktu dan di 

tempat yang tepat, lebih mengutamakan aktivitas luar dan melalaikan 

kewajibannya. Sehingga mereka masih enggan untuk menjaga kestabilan motivasi 

belajar dalam dirinya. Padahal motivasi dalam belajar itu sangat penting.  

Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Mukhtar Gozali, beliau menyatakan 

bahwa mahasiswa sekarang terlalu mempertahankan egonya, hanya menuruti 

kemauannya tanpa memperdulikan kebutuhan, bahkan kewajibannya sebagai 

seorang pelajar. Hal ini terlihat dari seringnya mereka bolos saat jam perkuliahan, 

dan lebih mengutamakan kegiatan di luar jam perkuliahan.  Seorang mahasiswa 

hendaknya tau bahwa apa yang dicita-citakan di masa depannya sangat 

membutuhkan perjuangan. Oleh sebab itu, perlu ditanamkan kesadaran dalam diri 

                                                           
3 Pembinaan dengan Narasumber Hasan Mud'is, Ketua Jurusan Tasawuf  Psikoterapi, 04 Agustus 

2014, 09:30 WIB. 
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setiap mahasiswa untuk mengontrol dirinya akan motivasi belajar yang dimiliki, 

agar dalam menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa, mereka tidak ceroboh. 4 

Dalam aspek Psikologi, pengontrolan tersebut disebut dengan regulasi diri. 

Regulasi diri ini merupakan tindakan internal seseorang yang dapat mengarahkan 

perilaku, afeksi, dan atensi untuk memunculkan respon yang sesuai dengan tuntutan 

dalam diri dan lingkungannya. Upaya ini dilakukan secara terus menerus oleh 

individu melalui berbagai proses penilaian yang berulang.5 

Sedangkan, dalam aspek tasawuf, pengontrolan diri tersebut dapat diperoleh 

melalui perhitungan diri atas apa yang telah dilakukan. Perhitungan ini disebut 

dengan muhasabah diri, yang dipraktekkan pada sikap internal seseorang.   

Muhasabah merupakan perenungan diri untuk mengetahui dan menghitung 

apa yang telah dilakukan. Merenung disini merupakan suatu upaya seseorang untuk 

melakukan suatu perubahan yaitu: introspeksi diri/mawas diri terhadap sesuatu hal 

yang telah mereka lakukan dalam kehidupannya, sehingga seseorang mampu 

melakukan suatu perbaikan, dan adanya nasehat yang dimunculkan dari dalam 

dirinya. Bila seseorang tidak mempunyai nasehat dalam dirinya, maka nasehat 

apapun dan oleh siapapun tidak akan didengar dan dilakukan olehnya.6 

Allah berfirman dalam Al-Qur‟an surat (Al-Qiyamah: 75 ayat 14-15) 

نإَساُن َعلَى نَفإِسِه بَِصيَرةٌ ) ِ (41( َولَوإ أَلإقَى َمَعاِذيَرهُ )41بَِل اْلإ  

                                                           
4  Mukhtar Ghozali, wawancara oleh Alfiyah Laila Afiyatin, Fakultas Ushuluddin, 25 September 

2017, 13:37 WIB. 
5 Lisya Chaerani and Subandi, Psikologi Santri Penghafal Al-Qur’an “Peran Regulasi Diri) 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 15. 
6 Syaifuddin Bachrun, Manajemen Muhasabah (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hal. 35. 
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Artinya: Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun 

dia mengemukakan alasan-alasannya”. (QS. Al-Qiyamah: ayat 14-15).7 

Ayat tersebut menegaskan kepada kaum pelajar untuk menjadi pengamat 

atas dirinya sendiri, agar dalam menjalankan kewajibannya mereka tidak seenaknya 

dan bukan tanpa pengendali.  

Dari uraian di atas tentang motivasi belajar dan keterlibatan ajaran 

muhasabah di dalamnya, penulis berasumsi bahwa muhasabah memiliki peran 

sebagai metode dalam upaya meningkatkan motivasi belajar mahasiswa, sehingga 

untuk membuktikan asumsi tersebut penulis akan melakukan penelitian tentang 

salah satu ajaran tasawuf bagi kaum akademisi yaitu muhasabah. Hal ini sangat 

menarik untuk diteliti karena kaitannya dengan implementasi tasawuf yang saat ini 

diaplikasikan oleh kaum akademisi, khususnya bagi mahasiswa Jurusan Tasawuf 

Psikoterapi. 

Dengan demikian, peneliti akan melakukan penelitian dengan mengambil 

judul “Muhasabah Sebagai Metode Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar 

(Studi Deskriptif Mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi Angkatan 2015”.  

B. Rumusan Masalah  

 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada hal yang menjadi fokus 

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Permasalahan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran motivasi belajar mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi 

angkatan 2015? 

                                                           
7 Departemen Agama RI, Al Quran dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2007),  hal. 461. 
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2. Bagaimana konsep muhasabah yang diterapkan oleh mahasiswa Jurusan 

Tasawuf Psikoterapi angkatan 2015? 

3. Apa peran muhasabah dalam menumbuhkan motivasi belajar mahasiswa 

Jurusan Tasawuf Psikoterapi angakatan 2015? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran Motivasi Belajar mahasiswa Jurusan Tasawuf 

Psikoterapi angkatan 2015 

2. Untuk mengetahui konsep muhasabah yang diterapkan oleh mahasiswa Jurusan 

Tasawuf Psikoterapi angkatan 2015 

3. Untuk mengetahui peran muhasabah dalam menumbuhkan motivasi belajar 

mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi angkatan 2015 

Sedangkan manfaat penelitian, secara garis besar dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu tasawuf, terutama bagi kaum akademik. 

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, penambahan 

wawasan bagi mahasiswa dan dosen Jurusan Tasawuf Psikoterapi tentang 

muhasabah bagi kaum akademik. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini memberikan gambaran jelas kepada mahasiswa atau dosen yang 

sedang mempelajari hakikat muhasabah dan aplikasinya dalam dunia 

intelektual. 

b. Penelitian ini dapat memberikan keterbukaan bagi kaum awam dalam 

menerima tasawuf sebagai salah satu khazanah intelektual, sehingga tasawuf 

tidak dipandang sebelah mata. 

D. Tinjauan Pustaka  

 

Tinjauan pustaka merupakan acuan penulis dalam memberikan informasi 

tentang penelitian atau karya ilmiah yang memiliki hubungan yang signifikan 

dengan tema skripsi yang akan diteliti oleh penulis. Berdasarkan hal tersebut, 

penulis akan mengkaji karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang 

penulis bahas. Yaitu: 

Pertama. Skripsi “Muhâsabah and Sedona Method (A Comparative 

Studies)”, ditulis oleh LinaLathifah, mahasiswa Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi 

Iain Walisongo Semarang (2013). Dijelaskan dalam kesimpulan bahwa persamaan 

perbaikan diri antara metode muhasabah dan metode Sedona adalah dari tujuannya, 

yaitu  untuk memperbaiki spiritual. Sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah 

pada sumber dan tahap implementasinya, bahwa muhâsabah selalu bersumber dari 

pertimbangan agama dan dari segi implementasinya berisi tahap pelaksanaan dan 

perbaikan, sedangkan metode sedona cenderung pada pertimbangan psikologi dan 
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asas perikemanusiaan, dan dari segi implementasinya sedona diawali dengan tahap 

diagnosis, pelepasan, dan evaluasi.8 

Kedua, Skripsi “Urgensi Muhasabah (Introspeksi Diri) Di Era 

Kontemporer”, yang ditulis oleh Siti Shahilatul Arasy, mahasiswa jurusan Ilmu Al-

Qur’an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. Yang menjelaskan bahwa muhasabah merupakan karakter orang 

cerdas, yaitu orang-orang yang mempersiapkan diri, mengoreksi diri semasa di 

dunia sebelum kelak diadili oleh Allah. Pencapaian ini tidak cukup hanya dengan 

melakukan autokritik saja, tetapi juga diperlukan adanya kesadaran futuristic, yaitu 

memiliki visi serta misi yang jelas untuk masa depan dan mengaplikasikan visi-misi 

dengan tindakan nyata.9 

Ketiga. Skripsi “ Etos belajar Mahasiswa UIN syarif Hidayatullah 

Jakarta”, yang ditulis oleh Siti Nurhayati, mahasiswa Jurusan Sosiologi Agama 

fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang 

menjelaskan bahwa diantara fakto-faktor yang berpengaruh dalam Etos Belajar 

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah keberagamaan dan sosial 

budaya. Secara parsial, pengaruh keberagamaan dengan etos belajar mahasiswa 

ditunjukkan dengan koefesien korelasi sebesar 0,4666 pada tingkat signifikasi 1% 

yang berarti terdapat pengaruh yang cukup erat.10 

                                                           
8 Lina Lathifah, “Muhasabah Dan Sedona Method ( A Comparative Studies )” (UIN Walisongo 

Semarang, 2013), hal. 76. 
9 Siti Shahilatul Arasy, “Urgensi Muhasabah (Introspeksi Diri) Di Era Kontemporer (Studi Ma’anil 

Hadis)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hal. 96. 
10 Siti Nurhayati, “Etos Belajar Mahasiswa Uin Syarif Hidayatullah Jakarta” (UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta, 2009), hal. 70. 
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Keempat. Skripsi “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Siswa Kelas IV SDN Waru 05 Kecamatan Parung”, yang ditulis oleh Jaelani, 

mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas 

Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) Jakarta. Yang menjelaskan bahwa 

ada pengaruh yang signifikan antara motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa 

kelas IV SD waru 05 Parung. Menurut hasil penelitian observasi langsung, bahwa 

kebanyakan siswa yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gagah, tidak 

mau menyerah, serta giat membaca untuk meningkatkan hasil belajar serta 

memecahkan masalah yang dihadapinya.11 

Kelima. Jurnal “Kewajiban Belajar” yang ditulis oleh Zulfahmi Lubis, M. 

Ag, mahasiswa fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan. 

Yang menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib, dengan dasar hukum 

Al-Qur’an Surat Al-Alaq ayat 1-5 tentang perintah untuk membaca.12 

Keenam. Jurnal “Pegetahuan Tentang Penelitian dan Motivasi Belajar 

Pada Mahasiswa” yang ditulis oleh Agoes Dariyo, dosen Fakultas Psikologi 

Universitas INDONUSA Esa Tunggal. Yang menjelaskan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan mengenai penelitian dengan motivasi belajar 

pada mahasiswa. Makin tinggi pengetahuan mengenai penelitian maka makin tinggi 

motivasi belajarnya, dan sebaliknya, main rendah pengetahuan tentang penelitian 

maka makin rendah motivasi belajarnya.13  

                                                           
11 Jaelani, “Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDN Waru 05” 

(UHAMKA Jakarta, 2011), hal. 89. 
12 Zulfahmi Lubis, “Kewajiban Belajar” Jurnal.uinsu.ac.id (2016), hal. 30.  
13 Agoes Dariyo, “Pengetahuan Tentang Penelitian dan Belajar Pada Mahasiswa” Jurnal Psikologi  

Vol. 2 No. 1 (2004), hal. 48. 
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E. Kerangka Pemikiran  

 

Belajar merupakan usaha untuk menciptakan korelasi antara stimulus dan 

reaksi. Pandangan ini dikemukakan oleh seorang psikologi yang mendapat 

dukungan dari aliran koneksionisme. Menurutnya, seseorang melakukan aktivitas 

belajar sebab ia sedang menghadapi masalah yang baginya harus bisa 

diselesaikan.14 

Belajar tanpa adanya daya atau penggerak maka proses belajar tidak akan 

terlaksana. Motivasi adalah daya yang memiliki peran yang sangat penting dalam 

aktivitas kaum akademik, tidak ada seorangpun yang belajar tanpa adanya motivasi, 

baik motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Dalam kajian motivasi belajar, ada 

beberapa prinsip yang menjadi dasar terciptanya sebuah motivasi.15 Antara lain 

adalah : 

1. Motivasi sebagai dasar penggerak 

2. Motivasi Intrinsik lebih utama 

3. Motivasi berupa pujian lebih baik 

4. Motivasi berhubungan Erat dengan kebutuhan dalam belajar 

5. Motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar 

Motivasi Belajar (Learning Motivation) juga dijelaskan oleh Santrock, 

bahwa ia merupakan dorongan yang masih berupa perencanaan untuk melakukan 

proses belajar dalam rangka mencapai suatu cita-cita. Seseorang akan mempunyai 

motivasi yang optimal apabila ia mengetahui dan menyadari tujuan yang menjadi 

                                                           
14 Dalyono, Psikologi Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), hal. 15. 
15 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hal. 152. 
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target di masa depannya. Bila hal ini berlansung secara terus-menerus, maka setiap 

orang akan terdorong dengan sendirinya untuk giat dalam belajarnya.16 

Salah satu metode yang tepat untuk mengetahui faktor dan keadaan 

seseorang terhadap dirinya adalah dengan bermuhasabah. Secara nalar psikologis, 

usaha dalam memperbaiki diri yang disebut dengan muhasabah, dapat dinamakan 

sebagai bentuk introspeksi diri yang pada dasarnya merupakan usaha yang lahir dari 

kemauan pribadi untuk lebih bertambah baik dalam berperilaku dan bertindak, atau 

merupakan cara berpikir terhadap segala sesuatu, baik yang dilakukan kemudian 

atau hanya sebatas pertimbangan.17 

Sesuai dengan kasus dalam penelitian, muhasabah yang difokuskan adalah 

yang sesuai dengan teori dari al-Ghozali, yang menerangkan bahwa muhasabah 

merupakan bentuk tindakan perhatian internal yang dilakukan guna untuk 

mengetahui keuntungan dan kerugian yang didapat sebagai hasil apa yang telah 

diperbuat. Begitu juga dalam mengontrol motivasi belajar, untuk mengetahui 

banyak dan sedikitnya sesuatu yang dihitung, maka dianjurkan untuk melakukan 

muhasabah.18 

Metode dalam ber-muhasabah bisa juga disebut dengan metode mawas diri. 

Yang dimaksud disini adalah meninjau ulang dan lebih mendalam, kehati nurani. 

Kemudian dikuatkan dengan pendapat Ian dalam buku bertema dunia Spiritual, 

yang menjelaskan bahwa muhasabah pada tahap awal adalah suatu kondisi sedang 

mempertimbangkan dan memperhitungkan antara tindakan positif dan negatif, 

                                                           
16 Agoes Dariyo, “Pengetahuan Tentang Penelitian dan Belajar Pada Mahasiswa”, hal. 45. 
17 Abdullah Hadziq, Rekonsiliasi Psikologi Sufisktik Dan Humanistik (Semarang: Rasa’il, 2005), 

hal. 31. 
18 Al-Ghozali, Ihya 'Ulumuddin, (Beirut: Dar al-Fikr, 2007), hal. 97-139. 
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tindakan mana yang akan dipilih. Yang pada akhirnya ia dapat mengambil suatu 

keputusan.19 

Dengan Muhasabah atau introspeksi diri, selain membuka pintu kesadaran 

bagi seseorang atas apa yang dilakukannya, juga dapat mendekatkan diri kepada 

Allah, mendorong seseorang menuju hidup yang bermakna dalam dataran jiwa dan 

raga yang sehat sebagaimana perilaku yang dimiliki oleh manusia sejati. Menurut 

Marcel seorang tokoh Psikologi Eksistensial, ciri-ciri manusia sejati adalah sebagai 

berikut : (1) Memiliki semangat berpartisipasi, (2) Semangat kesiagaan, dan (3) 

Memiliki harapan kepada Yang Mutlak.20 

 

Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran 

 

F. Metode Penelitian  

 

Agar penelitian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut : 

 

 

                                                           
19 Ian Richard, Dunia Spiritual Kaum Sufi (Jakarta: PT rajaGrafindo Persada, 2001), hal. 76. 
20 Abdullah Hadziq, Rekonsiliasi Psikologi Sufisktik Dan Humanistik, hal. 30. 

E:/BAB I
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1. Lokasi penelitian  

Lokasi penelitian ini bertempat di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati di Jl. A. H. Nasution No. 105 Bandung Jawa Barat. 

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian 

kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), yakni dengan melihat dan 

mengumpulkan data secara langsung tanpa ada perubahan dari kenyataanya; 

disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.21 Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan makna data 

yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data 

sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, 

dimana penulis mendeskripsikan hasil temuan penelitian yang berfokus pada satu 

masalah motivasi belajar, serta melakukan analisis data dengan menggunakan teori 

motivasi belajar dari para ahli sebagai bahan untuk menganalisis data yang 

didapatkan. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang dikumpulkan dari penelitian ini adalah data kualitatif, dimana 

data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang didasarkan pada upaya membangun 

                                                           
21 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 12. 
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pandangan yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata dan gambaran 

holistik. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Berikut adalah rinciannya : 

a) Data Primer  

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata dan tindakan 

dari orang-orang yang diamati dan diwawancarai yang dicatat melalui catatan 

tertulis dan melalui alat perekam. Data primer tersebut didapat dari hasil penelitian 

di lokasi penelitian yakni Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan 

yang bersangkutan. Informan utama dalam penelitian ini adala mahasiswa Jurusan 

Tasawuf Psikoterapi angkatan 2015 sebanyak 21 mahasiswa, degan perincian 3 

mahasiswa di setiap kelasnya. Selain itu, buku-buku yang berupa teori-teori utama 

dalam penelitian ini juga menjadi bagian dari data primer penelitian ini seperti 

buku Ensiklopedi Tasawuf, Manajemen Muhasabah, Teori Motivasi dan 

Pengukurannya.  

b) Data Sekunder   

Data sekunder adalah data tambahan dari buku-buku, buletin, jurnal, 

artikel, dan lain sebagainya yang terkait dengan  penelitian ini, diantaranya adalah 

jurnal tentang motivasi belajar, jurnal tentang efektifitas muhasabah dalam proses 

pencapaian makna, artikel tentang faktor-faktor motivasi belajar, dan referensi 

terkait lainnya. Juga dari informan tambahan atau pendukung oleh ketua Jurusan 
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Tasawuf Psikoterapi dan dosen pengampu di Jurusan Tasawuf Psikoterapi 

angkatan 2015 pada semester lima.  

Secara umum, sumber data dan penentuan sumber data dalam penelitian 

dikenal dengan sampling. Sampling merupakan perwakilan dari jumlah 

keseluruhan objek yang berpeluang menjadi sumber data, yang disebut dengan 

populasi. Dalam penelitian kualitatif, istilah populasi dan sampling dikenal dengan 

istilah sumber data.  

Adapun teknik penentuan sumber data yang terdapat dalam penelitian 

kualitatif disebut dengan non probality sampling, yaitu tidak memberi kesempatan 

kepada setiap anggota populasi, yakni mahasiswa angkatan 2015 untuk dipilih.  

Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif ini difokuskan pada 

teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling ini digunakan dalam situasi 

dimana seorang peneliti menggunakan penilaiannya dalam memilih responden 

dengan tujuan tertentu di benaknya. Salah satu situasi yang menggunakan teknik 

Purposive Sampling adalah tatkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis reponden 

tertentu untuk diadakan wawancara mendalam. Proses penentuan responden ini 

dilakukan oleh seseorang yang benar-benar tahu tentang calon responden, dalam 

hal ini adalah kosma atau teman sebaya. Tujuan penelitian ini bukan hendak 

melakukan generalisasi atau populasi yang lebih besar, tetapi lebih pada kehendak 

untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang suatu hal.22 

 

 

                                                           
22 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 102. 
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5. Analisa Data  

Setiap penelitian pasti memerlukan adanya analisa data, karena analisa data 

merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian. Analisa data dimaknai 

sebagai kegiatan membahas dan memahami data guna menemukan makna, 

tafsiran, kesimpulan tertentu dari keseluruhan data dalam proses penelitian.23 

Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data, penulis menggunakan 

metode Miles dan Huberman, yakni berupa data reduction, data display, dan 

conclusion drawing atau verification.  

a. Data Reduktion (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu, maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisa data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.24 

Data yang difokuskan adalah data yang dikumpulkan berdasarkan 

kebutuhan dalam penelitian, yakni menurut aspek gambaran umum, masalah, 

argumen tentang muhasabah, dan perubahan atau hikmah yang didapat dalam 

muhasabah tersebut.  

 

                                                           
23 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, hal.104. 
24 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif, hal.14. 
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b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

difahami.25 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang 

berfokus pada objek penelitian, maka peneliti menyajikannya dalam bentuk uraian 

dan dilengkapi dengan penyajian data dalam bentuk tabel maupun gamba.   

c. Conclusing Drawing atau Verification  

Langkah ketiga menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk 

mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tapi, apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

disimpulkan merupakan kesimpulan yang kredibel.  

                                                           
25 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

hal.15. 
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Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak.26  

6. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu 

: 

a. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer)  yang mengajukan pertanyaan dan 

yang diwawancarai (interviwee) yang mengajukan jawaban. Dengan wawancara 

peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi yang terjadi. Adapun jenis wawancara yang digunakan 

adalah wawancara Semi-Terstruktur. Yaitu pengumpulan data yang mana peneliti 

hanya menyiapkan beberapa pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses 

tanya jawab wawancara. Pertanyaan yang dipersiapkan juga memiliki 

kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara yang dilakukan. 

Wawancara dalam bentuk ini dipilih dengan tujuan agar peneliti dapat menggali 

permasalahan secara terbuka.27 

Dalam proses wawancara ini, yang menjadi informan utama adalah 

mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi UIN sunan Gunung Djati Bandung 

angkatan 2015. Selain itu, pada proses wawancara juga dilakukan dengan ketua 

                                                           
26 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

hal.17. 
27 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, hal. 89. 
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Jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, yaitu Bapak Hasan Mud’is, S. Ag. Dalam pelaksanaannya, beberapa 

tema yang dibahas mengenai efektifitas muhasabah bagi mahasiswa sebagai 

seorang pelajar, korelasi muhasabah dan motivasi belajar, dan yang paling utama 

adalah mengenai peran muhasabah dalam menumbuhkan motivasi belajar 

mahasiswa Jurusan Tasawuf Psikoterapi. 

b. Observasi  

Jenis observasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi 

tersamar, yakni disesuaikan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini peneliti  bisa tidak 

terus terang kepada subjek yang diamati. Peneliti tidak mengenalkan secara jelas 

apa tujuan dan maksud kehadirannya di tempat itu secara bersamaan. Hal ini 

dilakukan karena peneliti senantiasa mempertimbangkan kemungkinan terbaik 

dalam memperoleh data yang bersifat alamiah, sehingga hal-hal tertentu yang 

sedang dicari saat itu mudah didapatkan.28  

Observasi ini dilakukan langsung di tempat dimana proses belajar 

mahasiswa itu berlangsung, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, serta pada 

waktu-waktu tertentu seperti ketika mereka sedang menyendiri atau mengerjakan 

tugas bersama.  

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

                                                           
28 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, hal. 85. 
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dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian kualitatif.29 

Dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian ini diantaranya adalah 

dokumen tentang proses belajar mahasiswa Jurusan tasawuf Psikoterapi agkatan 

2015 sesuai dengan banyaknya mahasiswa yang telah dinyatakan sebagai 

responden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif,  hal. 91. 


